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Jordi ÉvoleCONFUSIÓ
VITAL

D iuen que la tele ja no és el que
era ni té la influència que va
tenir. Encarar sort. Perquè,
per exemple, un dels serrells
que van quedar pendents en

l’acord entre Esquerra Republicana i Junts
perCatalunyavaserelrepartimentdelaCor
poracióCatalana deMitjansAudiovisuals. O
sigui, qui es queda amb la joia de la corona,
TV3. Suposo que van decidir aparcar la dis
putaperquè ficarseenaquest jardípodiasu
posar que l’acord no arribés abans de la con
vocatòriaautomàticad’eleccions.
Políticapartidistaimitjanspúblicshaurien

de ser un oxímoron, però tenim tan interio
ritzadalasevaestretarelacióquetenenquela
barra ambquè s’actua janocridani l’atenció.
El control que intenten exercir els partits als
mitjans públics, siguin quins siguin aquests
partits, no és una exclusiva catalana. Passa a
la resta d’Espanya, tant amb la tele estatal
comamblesautonòmiques.Peròactualment
si hi hauna tele pública anivell espanyol que
gaudeixdebonasalut,siparlemd’audiències,
aquesta és TV3: 46 mesos consecutius sent
líder a Catalunya. Ni el fenomen Rocío Car
rasco ha pogut doblegar la fidelitat dels ca
talansalasevatele.Aixíquel’objectededesig
resulta doblement llaminer per als polítics
que se’ndisputenel control. I nocreguinque
la negociació és gaire sofisticada: unpartit es
quedarà la direcció de la tele, i l’altre, la de la
ràdio.Aixídedescaradaés lacosa.
TV3 segurament és la primera estructura

d’Estat que va tenir Catalunya, ja creada pel
pujolisme embrionari, coneixedor de la im
portància que podia tenir la seva tele per ge
nerar uns marcs mentals, que des dels anys
vuitanta han estat fonamentals per al creixe
ment i l’assentament primer del nacionalis
meconvergent, i desprésde l’independentis
me, sobretotapartirdel2010.

Però nohe vingut avui aquí amalparlar de
TV3. Al contrari. Des de la televisió pública
catalanas’ha fetunesforçpereducar l’espec
tadorenuntipusdeprogramesquecostaque
triomfin en els prime time de la resta de tele
visions.Nocrecquehihagigaires televisions
en aquest país que programin setmanalment
undocumental enhorari demàximaaudièn
cia. Em refereixo al programa Sense ficció,

que,perquèm’entenguin, a la televisiópúbli
caespanyola s’emetriaaLa2.
Ha estat una feina d’anys, una aposta va

lenta i arriscada per part de la tele pública
perquè un format de pur documental hagi
arrelat.Desdelsanysnorantaambelsprogra
mes que van produir el duo EscribanoÚbe
da, oposteriormentelduoTortajadaGallifa,
passant pel 30 minuts, s’ha anat sembrant

perquè creixi unamanera de fer i veure tele
visió que enriqueix els seus espectadors. Al
menys, ambaquests formats.
Telepública al centper cent.Comeldocu

mental que van emetre dimarts passat. La
història del fotògraf Antoni Campañà i les
més de 5.000 fotografies seves que es van
trobar ocultes a la seva casa de Sant Cugat,
quanestavaapuntdeserenderrocada.Fotos
presesdurant els tres anysde laGuerraCivil,
nodesdecaptrinxeramental,sinóensenyant
l’horror del conflicte. Les seves contradic
cions, els seus contrastos, la tragèdia que va

suposarperalaimmensamajoriadelapobla
ció. I les grans incògnites, per què el fotògraf
vadecidirocultarles?Perquènovavolerque
ningú lesveiés?Perquèno lesvadestruir?
Campañà ho va fotografiar tot. Imatges

quepodienbeneficiar operjudicar qualsevol
dels bàndols. I davant aquesta actitud refle
xiona el periodista Plàcid GarciaPlanas: és
equidistància fotografiarho tot?Les fotosde
Campañàensposendavantunarealitat com
plexa.Nohihablancsninegres,peraixòt’in
comoda si la teva posició està molt definida.
Com diu GarciaPlanas, el primer que cau
en una guerra no és la veritat, és el matís.
Una frase aplicable a qualsevol conflicte, i
que hauríemde tatuarnos els que treballem
alsmitjanspernocaureenlessimplificacions
en les quals moltes vegades caiem, ja siguin
mitjanspúblicsoprivats.c

La tele comaobjectededesig

N’hi ha prou amb llegir el
títol de l’article per saber
de què tractaré. I ho faig
perquè m’hi sento obli
gat. Després d’escriure

cadadissabtesobreaixò iallò,emsemblaria
indigneeludirel tema.Hofaigcurt i ras,pe
rò no sense abans enquadrar el tema en un
aspectedelarealitatcatalana,quesolpassar
desapercebutopocdestacat.Començoamb
aquesta constatació: 1) Un Estat és un
sistema jurídic, és adir, unordenamentque
inclou des de la Constitució fins a l’última
ordenança municipal. 2) En una societat
democràtica, la força vinculant essencial
–sine quanon–de l’ordenament jurídic rau
en la seva acceptació i submissió voluntà
ries per una immensamajoria de la societat
sotmesaaell; l’aparell coercitiu (jutges ipo
licia) és precís per forçar el compliment de
la lleiencasosexcepcionals,perònopot im
posarla aunapart significativade lapobla

ció. 3) Aquesta és la situació avui a Catalu
nya: una part significativa dels catalans (no
laquantifico,però l’estimodeterminant)no
accepta voluntàriament la plena vigència
a Catalunya de l’ordenament jurídic espa
nyol ni la jurisdicció dels seus tribunals; un
fet que, tenint en compte que una altra part
dels catalans –també significativa i igual
ment determinant– sí que les accepta, pro
vocaunacrisi quesumeixCatalunyaenuna
situació de fractura social, impotència polí
tica idecadènciaeconòmica,queal seu torn
desestabilitza Espanya sencera. Aquesta és
la realitat enquèesplantegenels indults.
El conflicte català, que ve de lluny i les

causesactualsdelqualhedenunciatsempre
(l’insolvent radicalismeunilateralistad’uns
i la covarda judicialització elusiva d’altres),
vadesembocar–sensequeels jutgeshobus
quessin–ensenglessentènciesdelTribunal
Constitucional i del Tribunal Suprem, que
els independentistes i la seva intendència
mediàtica qüestionen i rebutgen de ple. La
delTribunalSupremvaimposaraltespenes
depresóa lamajoriad’encausats. I,natural
ment, aviat es van presentar les peticions
d’indult. Dono per sabudes les raons al∙le
gades, que respecto.Noméshi afegeixoque
bateguen en algunes el qüestionament de
l’ordenament jurídic espanyol, la descon
fiançaabsolutaenelsseusjutgesitribunalsi
elrepudidetoteslessevesresolucionsisen

tències. S’explica, per això, que les preteses
injustícia o desproporció de les penes de
presó imposadessiguinprofundament ido
lorosament sentides per bona part de la
societat catalana, que va advocar des del
principi per l’amnistia i va apel∙lar a l’indult
comamalmenor.
La meva posició ha partit sempre del

mateix pressupòsit: acatament ple de les
sentènciesdelTribunalConstitucional idel
Tribunal Suprem. Soc d’aquella part també
significativa de catalans que se sotmet de

bon grat a l’ordenament jurídic espanyol i
respecta els seus jutges i tribunals. El que
compatibilitzo amb lameva crítica alCons
titucional pel seu retard, i el meu aplau
dimentalSupremper la formaenquè–dela
màdelseupresident,el jutgeMarchena–va
encarrilaruncontenciósdetanagudesares
tes. Però,malgrat això, emvaigmostrar des
del principi partidari de l’indult, per enten
drequesenseindulteraimpossibleafrontar

elproblemapolíticcatalà;unaevidènciapo
sadademanifestpelfetevidentqueunapart
rellevant de la societat catalana repudia les
lleis i els jutges espanyols. Ara bé, un temps
després, la insistènciad’algunscondemnats
enlasevaexplícitavoluntatdereincidència,
així com el gest destemprat d’algun d’ells,
van debilitar la meva convicció. I han estat
el text del recent acord de govern, així com
el discurs d’investidura del president se
nyor Aragonès, els que han reforçat els
meus dubtes. En efecte, l’acord parla de
“plantejarunnouembatdeconfrontaciócí
vica i pacífica”, que permeti “forçar” Espa
nya a la resolució del conflicte, mentre que
el president va parlar de “fer inevitable
l’autodeterminació i l’amnistia” i de “con
frontaciócívica ipacífica”.Se’mfeiadurdo
nar suport a l’indult enaquest context.
Però, després de donarhi moltes voltes,

emmantinc en lameva posició inicial favo
rable a l’indult, encaraqueara sigui peruna
raódiferent.Noho faig per facilitar unane
gociació política que estimo impossible per
insistir els independentistes en un trágala
(amnistia i autodeterminació). Ho faig per
reforçar la posició internacional d’Espanya
quan arribin la “confrontació” i l’“embat”.
Perquènopuguidirse llavors queEspanya
no va fer el que va poder per evitar el xoc
inevitable.Per tant: sía l’indult,per l’interès
d’Espanya.Reforçarà la sevaposició.c

Sí a l’indult
JuanJosé López Burniol
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‘Sense ficció’, una aposta
valenta i arriscada de TV3,
va emetre la història del
fotògraf Antoni Campañà

La mesura reforçarà la
posició internacional

d’Espanya quan arribin la
“confrontació” i l’“embat”


